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INFINITY TIG 225
a linha Elements já inclui TIG

PAINEL LCD
o painel LCD é de fácil leitura, mesmo com fraca iluminação, e permite a exibição 
clara da curva de soldadura TIG para facilitar o ajuste de diversos parâmetros, 
incluindo:

. corrente de arranque

. frequência

. equilíbrio de impulso

. ajuste soldadura por pontos

. tempos a partir de 10ms.

EASY PULSE
A função EASY PULSE define automaticamente os vários ajustes de tempo de 
corrente e impulso, sendo essencial para uma primeira configuração rápida ou 
para utilizadores menos experientes.

CONTROLO REMOTO
A ligação de controlo remoto permite a utilização e o ajuste da máquina à distância.

Infinity Tig 225 é o novo aparelho de soldar TIG inverter, com HF alta frequência ou LIFT striking que permite a 
soldadura pulsada (PULSE). Pronto a utilizar com acessórios de soldadura TIG, é ideal para diversos tipos de 
materiais, tais como aço, aço inox, titânio, cobre, níquel e as suas ligas. O Infinity TIG 225 também pode ser 
utilizado como aparelho de soldar por elétrodo MMA para atender às mais variadas necessidades.
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FUNÇÃO FINDER

A função FINDER é útil para efetuar os trabalhos de maneira rápida e precisa. Facilita o arc striking nas 
correntes mais baixas e o subsequente posicionamento da tocha para maior precisão de soldadura.

MMA
Ao trocar os acessórios, transforma-se num aparelho de soldar por elétrodo 
capaz de garantir excelentes resultados graças ao ajuste dos dispositivos arc 
force, hot start e anti-stick.

O dispositivo VDR, que reduz a voltagem de saída quando o aparelho de 
soldar está ligado, mas não em utilização, torna o equipamento muito 
mais seguro para o utilizador.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS TIG


